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            ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 28 iulie 2022 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăștie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită.  
 La ședința sunt prezenți un număr de 17 consilieri locali din totalul de      19 în 
funcție. Lipsesc consilierii locali Depcia Gheorghe Sorin și Ionică Mircea.  
 La ședință participă primar ing.Ovidiu Laurențiu Bălan, viceprimar Hendrea 
Ovidiu Cristian, secretar general Teodor Iordan, funcționari publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului și mass-media locală. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, procesul verbal al ședinței 
extraordinare convocată de îndată din data de 20 iulie 2022 a fost pus la dispoziția 
consilierilor locali și întreabă dacă există obiecții cu privire la acesta. Întrucât nu 
există obiecții, procesul verbal este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Președintele de ședință, dl consilier local Bulz Dionisie prezintă următorul 
proiect al ordinii de zi :  
 1. Depunerea jurământului de către dl Kadar Alexandru - Gheorghe a cărui 
mandat a fost validat de către Judecătoria Orăștie prin Încheierea Civilă 
nr.746/CC/2022. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de 
Gospodărire Comunală Orăștie. 
 4.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru  
imobilul monument istoric situat în Municipiul Orăștie, Piața Victoriei, nr.1, ap.6. 
 5.Proiect de hotărâre privind constatarea  situației juridice a unui teren situat in 
intravilanul Municipiului Orăştie. 
 6.Proiect de hotărâre privind alipirea a două imobile situate în intravilanul 
municipiului Orăştie, str.Eroilor, nr.40. 
 7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2022 referitoare la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiție „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, 
specialiști din sănătate” în Municipiul Orăștie, str.Pricazului, nr.16, Județul 
Hunedoara. 
 8.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.104/2007 referitoare la 
atribuirea de denumiri staţiilor de autobuz de pe raza municipiului Orăştie. 
 9.Proiect de hotărâre privind unele măsuri de reorganizare a Clubului Sportiv 
Municipal „Dacia Orăștie 2010”. 
 10.Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului Intern şi a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Municipal Orăştie. 
 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul 
local al municipiului Orăştie pe anul 2022 a proiectelor pentru educație. 
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 12.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna 
august 2022. 
 13.Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I 
al anului 2022.  
 În afara ordinii de zi, dl primar propune : 
 14. Proiect de hotărâre privind virarea de credite bugetare în cadrul bugetului 
local al municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II al 
anului 2022. 
 16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie propune : 
 17. Întrebări-interpelări. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu completările ulterioare este supus la vot și 
aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii, dl secretar general Teodor Iordan dă citire Încheierii 
Civile nr.746/CC/2022 a Judecătoriei Orăștie prin care a fost validat mandatul de 
consilier local al dlui Kadar Alexandru Gheorghe. 
 În continuare, dl Kadar Alexandru Gheorghe este invitat să depună jurământul în 
fața Consiliului local. 
 Dl Kadar Alexandru Gheorghe pune mâna atât pe Constituție, cât și pe Biblie, dă 
citire jurământului, după care îl semnează în două exemplare, unul se va păstra la 
dosarul ședinței, iar celălalt i se înmânează dlui consilier local. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de Direcția Economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.134/2022 privind aprobarea rectificării bugetului 
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de Gospodărire 
Comunală Orăștie. 
 Dl ec.Cozma Ovidiu prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de 
Gospodărire Comunală Orăștie. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.135/2022  privind aprobarea tarifelor practicate de 
Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăștie. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru  imobilul monument 
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istoric situat în Municipiul Orăștie, Piața Victoriei, nr.1, ap.6. 
 Dna Pleșa Maria dă citire raportului întocmit de Direcția Arhitect-șef. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru 
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, poate ar trebuit să ne 
exercităm dreptul de preemțiune și să cumpărăm anumite imobile, aproape în fiecare 
ședință avem asemenea proiecte de hotărâre. Primăria ar putea dea un exemplu prin 
amenajarea fațadelor acestor imobile, ca să nu mai zică că doar cetățenii nu fac nimic 
în acest sens. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan consideră că, în situația în care Primăria ar 
cumpăra, atunci proprietarii s-ar putea să creasca prețul de vânzare, trebuie să vedem 
dacă la achiziționăm ce facem cu ele, ce destinație le putem da. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius este de părere că, Primăria ar trebui să își 
asume anumite clădiri, care sunt în stare de degradare maximă și care nu le mai ia 
nimeni, mai ales în Centrul istoric. 
 Dl secretar general Teodor Iordan intervine și menționează faptul că, în primul 
rând ca să achiziționăm asemenea imobile trebuie să avem prevăzute în bugetul local 
sume în acest scop, în al doilea rând, să avem un interes în achiziționare și să 
justificăm necesitatea și de ce îl cumpărăm. În al treilea rând, referitor la proprietarii 
care dețin locuințe deteriorate, cea mai bună practică o are Municipiul Oradea, care 
supraimpozitează cu 500% pe proprietarii care nu le întrețin, iar în zona centrală 
majoritatea imobilelor au fost vândute de cei care nu le-au putut întreține și ulterior au 
fost renovate de către noii proprietari și cu ajutorul Primăriei, fiindu-le acordate un fel 
de împrumuturi pe un termen mai lung. 
 Dl consilier local Suciu Nicolae Ilie arată că, imobilul situat în str.M.Eminescu, 
nr.8, care se află într-o stare avansată de degradare a fost vândut la un preț de nimic, 
dar noul proprietar nu a făcut nimic ca să îl reabiliteze.         
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.136/2022  privind neexercitarea dreptului de 
preemțiune pentru  imobilul monument istoric situat în Municipiul Orăștie, Piața 
Victoriei, nr.1, ap.6. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind constatarea  situației juridice a unui teren situat in intravilanul 
Municipiului Orăştie. 
 Dl director Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.137/2022 privind constatarea  situației juridice a unui 
teren situat in intravilanul Municipiului Orăştie. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alipirea a două imobile situate în intravilanul municipiului Orăştie, 
str.Eroilor, nr.40. 
 Dl director Stănilă Marius prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
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 Dl consilier local Petre Radu Onuț arată că, în comisia pentru urbanism și 
amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptata Hotărârea nr.138/2022 privind alipirea a două imobile situate în 
intravilanul municipiului Orăştie, str.Eroilor, nr.40. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan prezintă motivele inițierii proiectului 
de hotărâre privind modificarea HCL nr.99/2022 referitoare la aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de 
investiție „Construire locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din 
sănătate” în Municipiul Orăștie, str.Pricazului, nr.16, Județul Hunedoara. 
 Dl ing.Cornea Cornel dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.139/2022 privind modificarea HCL nr.99/2022 referitoare 
la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiție „Construire locuințe pentru tineri destinate 
închirierii, specialiști din sănătate” în Municipiul Orăștie, str.Pricazului, nr.16, Județul 
Hunedoara. 
 
 La punctul 8 al ordinii de zi, dl primar arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea HCL nr.104/2007 referitoare la atribuirea de denumiri 
staţiilor de autobuz de pe raza municipiului Orăştie. 
 Dl ing.Cornea Cornel prezintă raportul întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae arată că, în comisia pentru servicii publice 
și comerț, muncă și protecție socială, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.140/2022 privind modificarea HCL nr.104/2007 
referitoare la atribuirea de denumiri staţiilor de autobuz de pe raza municipiului 
Orăştie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre  privind unele măsuri de reorganizare a Clubului Sportiv Municipal „Dacia 
Orăștie 2010”. 
 Dl Terchet Narcis prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație Publică 
Locală – Compartiment Resurse Umane. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia dă citire raportului de avizare al 
comisiei pentru administrație locală, juridică și de disciplină. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, este necesara modificarea denumirii din 
secție „Arc tradițional” în secția „Arc istoric”, aceasta fiind denumirea oficială, în 
acest sens propune modificarea art.5, punctul 1 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al clubului. Dl consilier local precizează că, a insistat să fie create aceste 
noi secții, poate acest sport nu este printre cele mai populare, dar un campion este un 
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model de urmat. De asemenea, menționează faptul că, în sală este prezent dl Dosa 
Ionu, campion național, pe care l-a invitat să participe la ședință, care practică acest 
sport, iar dl Iordăchescu Nicolae este de asemenea un campion și doar dânșii știu câtă 
muncă este în spatele acestor performanțe și ce eforturi au făcut în acest sens. Dl 
consilier mai arată că, și-a dorit să îl aducă pe dl Dosa la C.S.M Dacia Orăștie 2010, 
speră să se realizeze acest lucru, pentru că, avem nevoie de aceste modele pentru 
copiii noștri, să îi învețe să capete spiritul de învingător, dânșii le pot transmite 
cunoștințele pe care le-au dobândit în decursul timpului. În final solicită să i dea 
cuvântul dlui Dosa Ionu, să ne spună câteva cuvinte în legătură cu acest sport. 
 Președintele de ședință supune la vot  propunerea dlui consilier local Bota 
Adrian, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Președintele de ședință îi dă cuvântul dlui Dosa Ionu, care mulțumește pentru 
invitație și pentru încrederea acordată, care precizează faptul că, activează în această 
ramură sportivă de peste 15 ani și promisiunea este că același nivel de profesionalism  
o să îl aducă și la clubul din Orăștie. 
 Dl consilier local Iordăchescu Nicolae este de părere ca, indiferent de ramura 
sportivă abordată, așa cum a prezentat și colegul dânsului, sportul aduce un plus de 
imagine comunității noastre și dacă pe această cale se poate aborda problema, 
considera că, sportul în general trebuie sprijinit. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, am avut niște grupuri și oameni care au 
dus numele Orăștiei în lume, unele au dispărut, altele s-au retras, un exemplu ar fi 
corul „Vlăstarele Orăștiei”, care în urma pensionării dlui profesor Eli Androne, nu se 
mai ocupa nimeni de acesta.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului 
și a proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Amendamentul dlui consilier local Bota Adrian se supune la vot și se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea  nr.141/2022 privind unele măsuri de reorganizare a 
Clubului Sportiv Municipal „Dacia Orăștie 2010”. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind avizarea Regulamentului Intern şi a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ale Spitalului Municipal Orăştie.  
 Dl director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Giurgiu Margareta arată că, în comisia pentru învățământ, 
sănătate, activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Dl consilier local Zvîncă Mihai Caius precizează faptul că, în urma parcurgerii 
regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului a constatat ca, există 
obligativitatea ca unul din cei doi consilieri locali care sunt desemnați ca reprezentanți 
ai consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului să fie economist, lucru 
care nu este respectat, poate se va modifica ceva în acest sens. De asemenea, la 
secțiunea „Obligațiile managerului”, în cei doi ani de când este consilier local, dânsul 
nu a văzut managerul Spitalului să vină în consiliul local, acesta are mai multe 
obligații, printre care să propune structura organizatorică și reorganizarea în vederea 
aprobării de către Consiliul local, să propună Consiliului local un înlocuitor de drept 
pentru perioada de absență, să informeze Consiliul local cu privire la starea de 
incapacitate temporară cu 24 de ore înainte, nu a văzut nimic in acest sens, de 
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asemenea să avizeze numirea în condițiile legii a șefilor de secții. Consilierii locali 
U.S.R nu se împotrivesc avizării celor două regulamente, dar ar trebui ca 
reprezentanții Spitalului să vina măcar o dată pe an în plenul consiliului local.    
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.142/2022 privind avizarea Regulamentului Intern şi a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Municipal Orăştie. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Orăştie pe anul 2022 a proiectelor pentru educație. 
 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
pentru activității economico-financiare. 
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.143/2022 privind aprobarea finanţării nerambursabile de 
la bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2022 a proiectelor pentru educație. 
 La punctul 12 al ordinii de zi, dl primar expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a 
unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna august 2022. 
 Dl director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație 
Publică Locală. 
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru 
administrație locală, juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale 
pentru alegerea președintelui de ședință, care va conduce ședințele în luna august 
2022. 
 Dl consilier local Hendrea Ovidiu Cristian o propune pe dna consilier local 
Cîndea Lenuța Aurelia. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea propunerii și a proiectului de hotărâre este de 9 voturi. 
 Propunerea dlui consilier local Hendrea Ovidiu Cristian se supune la vot și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.144/2022 privind alegerea dintre membrii Consiliului 
Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele 
în luna august 2022. 
 În continuare, dna director Oltean Mihaela dă citire informării privind activitatea 
asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2022. 
 La punctul 14 al ordinii de zi, dl primar ing.Ovidiu Bălan arată motivele inițierii 
proiectului de hotărâre privind virarea de credite bugetare în cadrul bugetului local al 
municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de Direcția Economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei 
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pentru activități economico-financiare. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie arată că, s-au retras sumele neutilizate care au 
fost prevăzute pentru bugetarea participativă și întreabă dacă nu se mai poate organiza 
o a doua sesiune pentru depunerea de proiecte în acest sens. 
 
 Dl viceprimar intervine și precizează faptul că, în regulamentul privind 
bugetarea participativă nu a fost prevăzută organizarea a două sesiuni, au fost 
prevăzute niște etape și anul acesta nu se mai poate organiza o altă sesiune. 
 Dl consilier local Bulz Dionisie este de părere că, ar trebui modificat 
regulamentul, au fost depuse proiecte de finanțare prin care s-au accesat doar 20 mii 
lei, putem organiza și o a doua sesiune, anul acesta nu se mai poate, dar măcar pentru 
anul viitor să creăm această posibilitate. 
 Dl viceprimar Hendrea Ovidiu Cristian menționează că, pentru anul acesta au 
fost două proiecte prin care s-au accesat fonduri în valoare totală de 30 mii lei. 
 Dl consilier local Bota Adrian a înțeles că s-au retras niște sume de la reparații 
poduri. 
 Dna director Jorza Lucia precizează că, s-au retras unele sume prevăzute pentru 
întocmirea unor studii de fezabilitate pentru reabilitarea a două poduri. 
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan intervine și menționează faptul că, este vorba de 
reabilitarea podului de pe DN 7, care în urma transferului către autoritățile locale a 
drumurilor care tranzitează localitățile există obligația de a le întreține și reabilita. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, este vorba de podul de la Moara Cetății. 
 Dl primar precizează că, referitor la acest pod, este depusă o documentație pe un 
proiect care sperăm că va fi finanțat prin programul național „A.Saligny”, avem 
speranța că proiecte depuse vor fi finanțate și este prins și acest pod în unul din cele 
două proiecte. 
 Dl consilier local Bota Adrian arată că, o soluție de moment ar fi  ca balustrada 
de la pod să fie dată jos, din cauza acesteia nu există vizibilitate, trebuie să ieși cu 
mașina până în drum, ca să te asiguri din partea dreapta și se pot întâmpla evenimente 
nedorite.   
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.145/2022 privind virarea de credite bugetare în cadrul 
bugetului local al municipiului Orăștie pe anul 2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan expune motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II al anului 2022. 
 Dna director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de Direcția Economică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan arată că, în comisia pentru activități 
economico-financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Dl secretar general Teodor Iordan precizează că, cvorumul necesar pentru 
aprobarea proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.146/2022 privind aprobarea execuției bugetelor pe 
trimestrul II al anului 2022. 
 
 La punctul 16 al ordinii de zi, dl primar prezintă motivele inițierii proiectului de 
hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice 
pentru anul 2022 aprobat prin HCL nr.32/2022. 
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 Dl director Stănilă Marius dă citire raportului întocmit de Direcția Tehnică. 
 Dl consilier local Jula Radu Ioan prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 
activități economico-financiare.  
 Dl secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 
hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.147/2022 privind modificarea și completarea 
Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 aprobat prin HCL 
nr.32/2022. 
 În continuare, dl primar ing.Ovidiu Bălan  menționează faptul că, a fost ultima 
ședință de consiliu local la care dl jr.Teodor Iordan a participat în calitate de secretar 
general al Municipiului Orăștie. Urmare a acestui fapt îi înmânează o diplomă de 
onoare din partea Primăriei și a Consiliului local Orăștie, în semn de prețuire, de 
apreciere a competenței, a onestității, a bună-voinței și spiritului de echipă cu care a 
desfășurat activitatea de administrație publică locală timp de 31 ani și 10 luni în 
calitate de secretar general al Municipiului Orăștie. De asemenea, menționează faptul 
că, a colaborat cu dânsul timp de 15 ani, atât în calitate de viceprimar, cât și de primar, 
este bucuros că a avut un asemenea secretar general, și și-ar dori ca și viitorul secretar 
general să fie la același nivel profesional. 
 Dl secretar general Teodor Iordan mulțumește dlui primar și consilierilor locali 
pentru colaborare, este un consiliu local care respectă legalitatea, se discută în mod 
constructiv, chiar dacă mai sunt divergențe de opinii, ceea ce este inerent, important 
este că ce se adoptă să fie legal, le dorește mult succes în continuare și prin activitatea 
desfășurată să ducă Orăștia pe culmi cât mai înalte.  
 Dna consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, pe dl secretar general Teodor 
Iordan, dânsa l-a perceput ca pe un domn hâtru, bonom și nonșalant, a învățat foarte 
multe de la dânsul, în primul rând să citească foarte bine legislația și întotdeauna a 
avut răbdare și înțelepciune și îi dorește să aibă parte de o pensie lungă. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, „Întrebări-interpelări”, dl consilier local Bota 
Adrian dorește să atragă atenția, cu privire la modul cum se circulă pe   str.9 Mai, se 
circulă cu viteză destul de mare, este vorba de porțiunea de stradă de către râu și 
întreabă dacă nu se pot monta limitatoare de viteză, dacă cumva iasă un copil din 
curte se poate întâmpla o nenorocire.  
 Dl primar ing.Ovidiu Bălan precizează că, se pot monta limitatoare de viteză, dar 
trebuie să existe o solicitare a cetățenilor care locuiesc pe acea porțiune din str.9 Mai, 
fiindcă acele limitatoare creează un disconfort din punct de vedere al vibraților, al 
zgomotului. În acest scop va trebui să obținem aprobare de la Poliție, va trebui făcută 
o presemnalizare, dar fără acordul cetățenilor nu le vom monta și ulterior vom fi 
nevoiți să le dăm jos, au fost cel puțin două situații în care ar trebui ulterior să le 
demontăm. 
 Dl consilier local Bota Adrian este de părere că, dacă va fi montat un limitator de 
viteza în capătul străzii, îi vom obliga să reducă semnificativ viteza.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Președinte de ședință,                                                  Secretar General,                              
             prof.BULZ Dionisie                                                  jr.Teodor IORDAN 


